
 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

سال  استاد راهنما گرایش

 دفاع

شماره  عنوان نویسنده

پایان 

 نامه

 ردیف

میترا مدرس            مامایی 

          گیالنی

بررسی تاثیر روش تحریک سینه در آماده            رحیمی کیان، فاطمه           ۰۷۳۱ 

سازی دهانه رحم و شروع دردهای زایمانی در 

                     حاملگیهای دیررس 

7۳ ۰ 

القاروط شمص،            ۰۷۳۱           پورانصاری           مامایی 

          نجوی

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد طالب  

علوم دینی حوزه علمیه قم نسبت به تنظیم 

          خانواده

۰۰۳ ۱ 

بررسی اثر مفنامیک اسید بر میزان خونریزی            سنگستانی، گیتا           ۰۷۳۱           غفارنژاده مرضیه           مامایی 

ناشی از منوراژی در بیماران مراجعه کننده به 

بیمارستان زنان وابسته به دانشگاه علوم 

          پزشکی همدان

۰۰1 ۷ 

بررسی شیوع عفونتهای کالمیدیایی در زنان            بهروزی، رکسانا           ۰۷۳۱           ناصر بادامی           مامایی 

باردار مراجعه کننده به درمانگاه زنان باردار 

بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر 

          تهران

۰۱۱ 4 

میترا مدرس            مامایی 

          گیالنی

ی متفاوت بررسی مقایسه ای مصرف دوزها           بحیرایی، اعظم           ۰۷۳۷ 

آنتی بیوتیک در پیشگیری از بروز عفونتهای 

پس از سزارین در بیماران بستری در 

بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی 

                    ۰۷۳۱ تهران سال

۰۱۷ 7 

ن نگرش نسبت به قاعدگی با بررسی رابطه بی           سعادتی، نسرین           ۰۷۳۷           افسر رضایی پور           مامایی 

شیوع سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان 

پرستاری و مامائی دانشکده پرستاری و مامائی 

                    ۰۷۳۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال

۰41 1 

محمد علیزاده            ۰۷۳۷           افسر رضایی پور           مامایی 

          چرندابی، سکینه

بررسی تاثیر شیردهی بر فاصله گذاری بین  

ماهه شهر  ۰1-۰  تولدها در مادران کودکان

                             ۰۷۳۱ تبریز در سال

۰4۳ ۳ 

واثق رحیم پرور،            ۰۷۳۷           فاطمه رمضان زاده           مامایی 

          سیده فاطمه

سنتوسیون و مترژن بر  بررسی اختالف اثر 

از زایمان و عوارض جانبی  میزان خونریزی پس

مترژن در مراجعین به بخش زایمان 

بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی 

                    ۰۷۳۱ تهران در سال

۰7۱ 1 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

بررسی کیفیت مراقبتهای دوران بارداری ارائه            پاک گوهر، مینو           ۰۷۳۷           ملک منصور اقصی           مامایی 

شده به زنان حامله مراجعه کننده به مراکز 

          بهداشت شهر تهران

۰7۱ 9 

بررسی میزان آگاهی زنان دوران یأس از            پاک روش، فروزان           ۰۷۳۷           افسر رضایی پور           مامایی 

ا شیوع عالئم و ازوموتو و یائسگی و رابطه آن ب

          افسردگی در شهر تهران

۰7۷ ۰۱ 

علی محمدیان،            ۰۷۳۷           محمد پژوهی           مامایی 

          معصومه

بررسی اثرات شیردهی بر میزان قند خون  

مادران دیابتی وابسته به انسولین در 

          بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

۰74 ۰۰ 

بررسی رابطه فعالیت جسمی مادران شاغل و            برارپور، فروزان           ۰۷۳۷           ملک منصور اقصی           مامایی 

خانه دار در دوران بارداری با زایمان زودرس 

درمانی  -در مراجعین به مراکز آموزشی 

وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر 

          هرانت

۰71 ۰۱ 

صالحی کسایی،            ۰۷۳۷           طلعت شهریاری           مامایی 

          پروین

ای شیوع افسردگی بعد از  بررسی مقایسه 

زایمان در دو گروه از مادران با زایمان طبیعی 

و سزارین ، مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

تهران در  درمانی دانشگاه علوم پزشکی -

                    ۳۷ سال

۰1۱ ۰۷ 

بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و نگرش            گلیان تهرانی، شهناز           ۰۷۳۷           افسر رضایی پور           مامایی 

ماماها پیرامون بیماری ایدز در بیمارستانهای 

 دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت درمان و

          آموزش پزشکی شهر تهران

۰1۷ ۰4 

بررسی دانش، نگرش و عملکرد ماماهای            عابدزاده، معصومه           ۰۷۳۷           زهرا منجمد           مامایی 

شاغل در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر 

          ینیکی پستانتهران در مورد معاینه کل

۰14 ۰7 

ای میزان شیوع اسهال در  بررسی مقایسه           ذوقی، کبری           ۰۷۳۷           پروین اکبری اسبق           مامایی 

کودکان صفر تا یکسال با الگوهای مختلف 

شیردهی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

                    ۰۷۳۷ درمانی تهران سال

۰11 ۰1 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

بررسی کیفیت مراقبتهای پرستاری از کودکان            حیدری، غالمرضا           ۰۷۳۷           سوسن سمیعی           مامایی 

در مرحله اضطرار بعد از سوختگی در 

بیمارستانهای سوانح سوختگی شهر تهران، 

                    ۰۷۳۷ سال

۰1۳ ۰۳ 

بررسی تاثیر جداسازی پرده های جنینی در            امیرحسینی، معصومه           ۰۷۳4           شیرین نیرومنش           مامایی 

پیشگیری از زایمان دیر رس مادران مراجعه 

کننده به یکی از بیمارستانهای منتخب 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 

          درمان شهرستان ساوه

۰19 ۰1 

ارزشیابی میزان کاربرد استانداردهای            بهنام مرادی، مریم           ۰۷۳4           فاطمه نیک شکرنیا           مامایی 

ساختاری در اتاق های زایمان بیمارستانهای 

دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در 

                    ۰۷۳۷ سال

۰۳۰ ۰9 

بررسی آگاهی، نگرش و نحوه عملکرد ماماها            خیرخواه، معصومه           ۰۷۳4           فسر رضایی پورا           مامایی 

در مورد آزمایش پاپ اسمیر در مراکز 

بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاههای 

                    ۰۷۳۷ علوم پزشکی تهران در سال

۰۳۳ ۱۱ 

بررسی نیازهای ماماها پیرامون فوریتهای            شفیقی، فیروزه           ۰۷۳4           رضایی پورافسر            مامایی 

          مامایی در بیمارستانهای شهر مشهد

۰۳1 ۱۰ 

اردار مراجعه بررسی نیازهای آموزشی زنان ب           قبادی، صدیقه           ۰۷۳4           افسر رضایی پور           مامایی 

درمانی شهر  -کننده به مراکز بهداشتی

          پیرامون مراقبت از خود در دوران بارداری

۰1۳ ۱۱ 

جمشیدی اوانکی،            ۰۷۳4           نادره بهتاش           مامایی 

          فرشته

بررسی ارتباط سرطان پستان با وجود سابقه  

تال به سرطان فامیلی درجه اول در زنان مب

پستان مراجعه کننده به بیمارستان منتخب 

          دانشگاه علوم پزشکی تهران

۰19 ۱۷ 

بررسی نحوه ارائه مراقبتهای دوران نفاس به            قبادزاده، بلقیس           ۰۷۳4           افسر رضائی پور           مامایی 

گاه مادران و نوزادان در بیمارستانهای دانش

          علوم پزشکی تهران

۰97 ۱4 

بررسی تاثیر تکنیکهای تنفسی و آرامسازی            غفاری، اعظم           ۰۷۳4           فاطمه رمضان زاده           مامایی 

عضالنی بر عالئم وازو موتور در زنان یائسه 

مراجعه کننده به بیمارستان منتخب دانشگاه 

          علوم پزشکی تهران

۰91 ۱7 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

بررسی شیوع و ارزیابی کمر درد در حاملگی            قنبری، منیره           ۰۷۳4           افسر رضائی پور           مامایی 

در مراجعین به بیمارستان منتخب دانشگاه 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

          تهران

۰9۳ ۱1 

بررسی تاثیر شیاف ایندومتاسین بر درد پس            امیری، معصومه           ۰۷۳4           آزموده عذرا           مامایی 

ار اپی زیاتومی بیماران مراجعه کننده به 

بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی و 

 ۰۷۳4 خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال
                   

۰91 ۱۳ 

بررسی رابطه وضعیت قرار گرفتن مادر در            تقی زاده، زیبا           ۰۷۳4           عذراآزموده           مامایی 

جریان زایمان با روند مرحله دوم زایمان در 

مراجعین به بیمارستانهای منتخب آموزشی 

                    ۰۷۳4 شهر تهران در سال

۱۱۰ ۱1 

مظاهری            ۰۷۳4           دهعذرا آزمو           مامایی 

          پورکلهرودی، زهره

بررسی مقایسه ای عود زودرس واژینوز  

باکتریای در درمان همزمان زوجین با 

مترونیدازول تکدوز در مراجعین به درمانگاه 

زنان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی تهران در 

                    ۰۷۳4 سال

۱۱4 ۱9 

صدیقه حنطوش            مامایی 

          زاده

بررسی برخی عوامل موثر در تغییرات وزن            به آیین، عزت           ۰۷۳4 

دوران پس از زایمان در زنان مراجعه کننده 

به یکی از بیمارستانهای منتخب شهر تهران 

                    ۳4 در سال

۱۱7 ۷۱ 

بررسی تاثیر کلسیم تکمیلی در پیشگیری از            لقائی، شهال           ۰۷۳4           شیرین نیرومنش           مامایی 

بروزه پره اکالمپسی و برخی عوارض آن در 

مادران باردار پر خطر مراجعه کننده به 

بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی 

                    ۰۷۳4 تهران در سال

۱۱۳ ۷۰ 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

بررسی مقایسه ای عوامل موثر در ابتال به            بهروزی شاد، فرحناز           ۰۷۳4 

بیماری مول هیداتیفرم در زنان مراجعه کننده 

به یکی از بیمارستانهای منتخب شهر تهران 

                    ۰۷۳4 در سال

۱۱1 ۷۱ 

بررسی تطابق نتایج ارزیابی سالمت جنین            رافت، فاطمه           ۰۷۳4           مرضیه غفارنژاد           مامایی 

توسط ثبت حرکات جنین و آزمون غیر 

استرسی در زنان باردار بستری در بیمارستان 

          منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۰۱ ۷۷ 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

کربالیی محمد،            ۰۷۳7           فاطمه رمضان زاده           مامایی 

          سپیده

بررسی مقایسه ای درمان و عود واژینیت  

کاندیایی با دو روش درمانی یک روزه قرص 

و سه روزه آن   (gm 7۱۱) کلوتریمازول 

 (۱۱۱mg)   در خانمهای مراجعه کننده به

نشگاههای علوم پزشکی شهر مراکز درمانی دا

                                      ۰۷۳4 تهران در سال

۱۰4 ۷4 

میترا مدرس            مامایی 

          گیالنی

بررسی مقایسه ای استفاده از وسایل مختلف            نخعی، مهناز           ۰۷۳7 

در بدست آوردن سلولهای اندوسرویکال اسمیر 

مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان زنان 

                    ۰۷۳4 منتخب علوم پزشکی تهران در سال

۱۰7 ۷7 

بررسی رابطه بین مصرف قرصهای ضد            نکاوند، مهرانداخت           ۰۷۳7           منوچهر قارونی           مامایی 

بارداری خوراکی با بروز بیماریهای قلبی و 

روقی در مراجعین به بیمارستانهای دانشگاه ع

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در 

                    ۰۷۳4 سال

 ۷1 پ۱۰1

بررسی مقایسه ای شیوع خونریزی پس از            پور طوسی، مهشید           ۰۷۳4           افسر رضائی پور           مامایی 

ا به دنبال زایمان زایمان در زنان نخست ز

خودبخودی و زایمان تشدید شده در 

بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی اراک در 

                    ۰۷۳4 سال

۱۰9 ۷۳ 

بررسی نظر مدرسین مامایی در باره برنامه            نارنجی، فرشته           ۰۷۳4           افسر رضائی پور           مامایی 

کارشناسی ارشد مامایی در  آموزشی دوره

دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاههای 

                    ۰۷۳4 علوم پزشکی کشور در سال

۱۱۱ ۷1 

بررسی میزان آگاهی و نگرش دختران کلیمی            چائیچیان، شهره           ۰۷۳4           افسر رضائی پور           مامایی 

ی و ارتباط آن با عملکردهای پیرامون قاعدگ

آنان در دوران قاعدگی در شهر تهران در 

                    ۰۷۳4 سال

۱۱۱ ۷9 

ماندانا میر            مامایی 

          محمدعلی

بررسی شیوع و برخی عوامل مستعد کننده            شکرالهی، پیمانه           ۰۷۳7 

خانمهای فردی نارسائیهای کنشی جنسی در 

مزدوج مراجعه کننده به مراکز بهداشت درمان 

          منتخب دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران

۱۱۷ 4۱ 

بررسی تاثیر سولفات منیزیم بر زمان سیالن            علی شیرزاده، اعظم           ۰۷۳7           زهره خاکبازان           مامایی 

ننده به خون در زنان حامله مراجعه ک

بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی 

          همدان

۱۷۱ 4۰ 
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سیده طاهره            مامایی 

          میرموالیی

بررسی نظرات و نحوه عملکرد ماماها در ارائه            مشرفی، مهوش           ۰۷۳7 

خدمات تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی 

          زشکی شهر تهراندرمانی دانشگاههای علوم پ

۱۷۰ 4۱ 

بررسی مشکالت جسمی و روانی بعد ار            مصلحت، پریچهر           ۰۷۳7           طلعت شهریاری           مامایی 

هیسترکتومی در زنان مراجعه کننده به 

بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی 

                    ۳7-۰۷۳4 شهر تهران در سال

۱۷۱ 4۷ 

بررسی تاثیر آموزش بعد از زایمان بر میزان            انصاری نیاکی، مهری           ۰۷۳7           طاهره میرموالیی           مامایی 

آگاهی و نحوه بکارگیری مادرانی در زمینه 

مراقبت از خود و شیرخوار در یکی از 

                    ۰۷۳7 بیمارستانهای شهرستان آمل در سال

۱۷۷ 44 

دشتی اردکانی،            ۰۷۳7           کبری ذوقی           مامایی 

          فروزنده

بررسی مقایسه ای میزان درد و بروز عفونت  

در ترمیم پوستی اپی زیوتومی با دو نخ ابریشم 

          و کاتگوت کرومیک در مراجعین به بیمارستان

۱۷4 47 

فاطمه رحیمی            ماییما 

          کیان

بررسی ارتباط رفتارهای بهداشتی با شیوع            ترابی، معصومه           ۰۷۳7 

واژینیت در زنان مراجعه کننده به مراکز 

                    ۳7 بهداشتی درمانی شهر زنجان

۱۷7 41 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

بررسی مقایسه ای اندازه های بدن نوزاد جهت            تعمیدی، خدیجه           ۰۷۳7 

غربالگری کم وزنی هنگام تولد در 

بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم 

                    ۰۷۳7 پزشکی شهر تهران در سال

۱۷1 4۳ 

بررسی دیدگاه ماماهای شاغل در مراکز            محبی کافی، نازیال           ۰۷۳7           افسر رضائی پور           مامایی 

بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر 

تهران در زمینه نقشها و فعالیتهای ماما در 

                    ۰۷۳7 مراقبتهای اولیه بهداشتی در سال

۱۷۳ 41 

ماندانا میر            مامایی 

          محمدعلی

بررسی مقایسه ای رفتارهای تغذیه ای در            معصومی، طاهره           ۰۷۳7 

نوزادان متولد شده به روش زایمان طبیعی و 

سزارین در بخش بعد از زایمان بیمارستان 

          منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱4۱ 49 

داودآبادی فراهانی،            ۰۷۳1           زهره خاکبازان           مامایی 

          معصومه

بررسی عوامل موثر بر غلظت بیلیروبین غیر  

مستقیم سرم روز سوم نوزادان ترم در 

 ۰۷۳1 بیمارستان منتخب شهرستان اراک سال
                   

۱4۰ 7۱ 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

بررسی مقایسه ای مقدار لیپیدولیپو            کشاورز، مریم           ۰۷۳1 

پروتئینهای سرم، قبل و پس از مصرف 

قرصهای ضد بارداری تری فازیک و منوفازیک 

در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر 

                    ۳1-۰۷۳7 شاهرود در سال

۱4۷ 7۱ 

بررسی تاثیر وضعیت قرار گرفتن مادر در فاز            انصاری طرقی، ربابه           ۰۷۳1           فاطمه میرموالیی           مامایی 

فعال زایمان بر طول زایمان و آپگار نوزاد در 

          بیمارستان منتخب دانشگاه تهران

۱4۳ 7۱ 

ماندانا            مامایی 

          میرمحمدعلی

ده، عامل ولی زا           ۰۷۳1 

          مهرنوش

بررسی ارتباط قد و اندازه دور بازوی زایمان  

کرده و شاخص های سالمت نوزاد در هنگام 

تولد در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر 

          تهران

۱49 7۷ 

بررسی مقایسه ای در روش اکسی توسین با            ری، معصومهنو           ۰۷۳7           غفارنژاد           مامایی 

                             ۷۱ و ۰7  افزایش مقادیر در فواصل زمانی

۱7۱ 74 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

  ارانبررسی مقایسه ای رشد فیزیکی شیرخو           ثابت روحانی، حمیده           ۰۷۳1 

ماهه شیر مادر خوار با سایر الگوهای  ۱-۰۱

شیردهی در مراکز بهداشتی درمانی کرج در 

                             ۰۷۳1 سال

۱71 77 

بررسی مقادیر قند خون زنان باردار غیر            شهری، پروین           ۰۷۳1           واثق رحیم پرور           مامایی 

و تاثیر آن بر وزن نوزادان آنها در دیابتی 

مراجعین به بیمارستان منتخب دانشگاه علوم 

                    ۰۷۳1 پزشکی در سال

۱7۳ 71 

بررسی میزان شیوع و ارتباط عوامل مستعد            شاهی، عارفه           ۰۷۳1           مهرناز گرانمایه           مامایی 

ه تریکومونیازیس در خانم کننده در ابتال ب

های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی 

                    ۰۷۳1 دانشگاه علوم پزشکی شهر بندر عباس

۱71 7۳ 

بررسی ارتباط آلودگی نوک پستان به کاندیدا            عسگری، فریبا           ۰۷۳1           کبری ذوقی           مامایی 

ن در زنان شیرده مراجعه کننده به و درد آ

درمانگاههای منتخب شهر مشهد وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

                    ۰۷۳1 درمانی خراسان در سال

۱1۷ 71 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

اسی تازه فارغ التحصیل در امر ماماهای کارشن           سمیع زاده، زهرا           ۰۷۳1           ماندانا شیرازی           مامایی 

زایمان طبیعی در بیمارستان های وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران در 

                    ۰۷۳1 سال

۱1۳ 79 

بررسی ارتباط شاخص توده بدنی و سن            عابدی، سوسن           ۰۷۳۳           افسر رضائی پور           مامایی 

گی در زنان یائسه خانوارهای ساکن یائس

مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

          تهران

۱۳۰ 1۱ 

ماندانا میر            مامایی 

          محمدعلی

بررسی تاثیر لیدوکائین بر تسکین درد زود            امیدوار، شبنم           ۰۷۳۳ 

رس بعد از اپیزیاتومی در زنان نخست زای 

تری در بیمارستان منتخب شهرستان بس

                    ۰۷۳1 آمل

۱۳۱ 1۰ 

بررسی مقایسه ای سرانجام بارداری در دو            مددی، فریبا           ۰۷۳1           افسر رضائی پور           مامایی 

گروه زنان باردار سالم و مبتال به کم خونی 

تخب دانشگاه مراجعه کننده به بیمارستان من

          علوم پزشکی تهران

۱۳۷ 1۱ 

بررسی تاثیر آموزش نحوه انجام پاپ اسمیر بر            پورحیدری، محبوبه           ۰۷14           اعظم بحیرایی           مامایی 

نتایج نمونه های تهیه شده توسط ماماهای 

شاغل در مراکز بهداشتی درمانی استان 

                    ۰۷۳1 لسمنان در سا

۱1۰ 1۷ 

بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزش بر            رادفر، فرحناز           ۰۷۳1           طاهره میرموالیی           مامایی 

میزان یادگیری خودآزمایی پستان در 

دانشجویان مرکز تربیت معلم شهید مطهری 

                    ۰۷۳۳ خوی در سال

۱11 14 

ماندانا            مامایی 

          میرمحمدعلی

بررسی مقایسه ای عوارض جانبی قرصهای            برقعی، نرجس           ۰۷۳1 

ترکیبی جلوگیری از بارداری با دوز کم با 

آمپولهای جلوگیری از بارداری دپوپرورا در 

خانمهای سنین باروری تحت پوشش مرکز 

 ۰۷۳۳ درمانی منتخب کالله در سالبهداشتی 
                   

۱19 17 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

بررسی سن شروع قاعدگی و ارتباط آن با            مجیدی آهی، آرزو           ۰۷۳۳           زهره خاکبازان           مامایی 

شاخص توده بدنی در دانش آموزان مدارس 

منطقه هفت آموزش و پرورش شهر تهران 

                    ۳۳-۰۷۳1 یلیسال تحص

۱9۰ 11 

عبدالحسین دلیمی            مامایی 

          اصل

بررسی میزان تیتر آنتی بادی اختصاصی علیه            حسین زاده، توران           ۰۷۳1 

توکسوپالسما گوندیی و راههای انتقال آن در 

نوزادان متولد شده با نقایص مادرزادی و عالئم 

خطرناک بیماری در بیمارستان منتخب شهر 

          کرج

۱9۱ 1۳ 

بررسی مقایسه ای اداره فعال و فیزیولوژیک            صالحی، لیلی           ۰۷۳1           فاطمه بحیرایی           مامایی 

مرحله سوم زایمان در زنان مراجعه کننده به 

شکی االنبیاء دانشگاه علوم پز زایشگاه خاتم

                    ۰۷۳1 هرمزگان در سال

۱9۷ 11 

بررسی ارتباط بین باکتریوری بدون عالمت با            مشفقی، زینب           ۰۷۳۳           طاهره میرموالیی           مامایی 

زایمان زودرس در مادران حامله مراجعه 

کننده به بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم 

                    ۰۷۳1 ی شهر شیراز از سالپزشک

۱94 19 

بررسی دالیل افزایش میزان سزارین در            فیروز بخت، مژگان           ۰۷۳1           افسر رضایی پور           مامایی 

مراجعین به زایشگاه بیمارستان امام رض )ع( 

                    ۳1-11 آمل بین سالهای

۱91 ۳۱ 

بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده از روش های            اردستانی، نرجس           ۰۷۳1           اعظم بحیرایی           مامایی 

پیشگیری از بارداری هورمونی و غیر هورمونی 

توسط مادران شیرده بر ترکیب شیرمادران و 

رشد شیرخواران درمراجعین به درمانگاه 

                    ۳1-۰۷۳۳ تان ورامین در سالمنتخب شهرس

۱9۳ ۳۱ 

بررسی ارتباط روشهای پیشگیری از بارداری با            عظیما، سارا           ۰۷۳9           اعظم بحیرایی           مامایی 

سرطان مهاجم سرویکس در مراجعین به 

بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در 

                    ۰۷۳1 سال

۷۱۰ ۳۰ 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

دادخواه تهرانی،            ۰۷۳9           مریم مدرس           مامایی 

          تهمینه

بررسی تاثیر پماد نیتروگلسرین بر دیسمنوره  

اولیه در دانشجویان ساکن در خوابگاههای 

منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در 

                    ۳1 سال

۷۱7 ۳۱ 

بررسی عملکرد دانشجویان دختر گروه            فیلی، سندس           ۰۷1۱           افسر رضایی پور           مامایی 

پزشکی در پیشگیری از کم خونی فقر آهن 

ناشی از قاعدگی در دانشگاه علوم پزشکی 

          تهران

۷۱۳ ۳۷ 

بررسی نظر فارغ التحصیالن مامایی در مورد            بدرخانی، مریم           ۰۷۳9           طاهره میرموالیی           مامایی 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی مامایی در 

بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی استان 

                    ۰۷۳9 تهران در سال

۷۱9 ۳4 

ماندانا            مامایی 

          میرمحمدعلی

بررسی آگاهی ، نگرش و ارتباط آن با میزان            جمالی، بیتا           ۰۷1۱ 

بکارگیری روش پیشگیری از بارداری 

اضطراری در زنان مراجعه کننده به مراکز 

بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم 

                    1۱ پزشکی تهران در سال

۷۰۰ ۳7 

سیده طاهره            مامایی 

          میرموالیی

بررسی مقایسه ای تاثیر آوای قران کریم و            موسوی، انعام           ۰۷1۱ 

موسیقی بر شدت درد در فاز فعال مرحله اول 

زایمان در زنان نخست زای بستری در دو 

                    ۰۷1۱ زایشگاه منتخب شهر تهران در سال

۷۰4 ۳1 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

بررسی میزان ، علل استفاده و عدم استفاده از            بشیری، اعظم           ۰۷1۱ 

درمان جایگزینی هورمونی در زنان یائسه 

مراجعه کننده به درمانگاههای بیماریهای زنان 

بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی 

                    ۰۷1۱ تهران در سال

۷۰7 ۳۳ 

شهناز گلیان            مامایی 

          تهرانی

بررسی کیفیت زندگی بر حسب مراحل            خالدیان، زینب           ۰۷1۱ 

مختلف یائسگی در زنان ساکن شهر تهران در 

                    ۰۷1۱ سال

۷۰1 ۳1 

بررسی کیفیت مشاوره تنظیم خانواده ارائه            محمدی، طاهره           ۰۷1۱           مینو پاک گوهر           مامایی 

شده به مددجویان تنظیم خانواده در مراکز 

بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم 

                    ۰۷۳9 پزشکی شهر تهران در سال

۷۰9 ۳9 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

بررسی رابطه بین غلظت فریتین سرم و            تقی آبادی، نرگس           ۰۷1۱           مینو پاک گوهر           مامایی 

زایمان زود رس در مادران باردار مراجعه 

کننده به بیمارستانهای منتخب دانشگاههای 

                    1۱-۰۷۳9 علوم پزشکی شهر تهران در سال

۷۱۱ 1۱ 

مد ماندانا میرمح           مامایی 

          علی

بررسی ارتباط مراقبت های دوران بارداری با            کاظم پور، رباب           ۰۷1۱ 

علل پذیرش نوزادان پر خطر در بیمارستان 

های دانشگاه علوم پزشکی تهران در 

                    ۰۷1۱ سال

۷۱۰ 1۰ 

رحیمی قصبه،            ۰۷1۱           طاهره میر موالیی           مامایی 

          سوسن

بررسی دیدگاه مادران نسبت به اهمیت،  

دریافت، رضایت از حمایتهای مورد نیاز در 

اتاق درد و زایمان بیمارستان های دولتی شهر 

                    ۰۷۳9 تهران در سال

۷۱۱ 1۱ 

بررسی مقایسه ای عوارض جانبی و کارایی آی            هاشم زاده، مژگان           ۰۷1۱           اعظم بحیرایی           مامایی 

 T و آی یو دی  CU- SAFE ۷۱۱ یو دی 

CU ۷1۱ A   در مراجعین به درمانگاههای

                                      ۰۷۳1 منتخب جنوب شهر تهران در سال

۷۱۷ 1۷ 

جباری خان به بین،            ۰۷1۰           افسر رضائی پور           مامایی 

          زهرا

بررسی کیفیت زندگی زنان مبتال به بی  

اختیاری ادراری مراجعه کننده به 

درمانگاههای زنان بیمارستانهای دانشگاه علوم 

          پزشکی تهران

۷۱9 14 

ندی، ضیایی بیده           ۰۷1۰           مریم مدرس           مامایی 

          مرجان

بررسی تاثیر استفاده از پارتوگرام بر کیفیت  

مراقبتهای ارائه شده توسط ماماهای شاغل در 

          بیمارستانهای دولتی شهر تهران

۷۷۰ 17 

و مهارت تصمیم گیری  بررسی میزان آگاهی           السادات نکوئی، نفیسه           ۰۷1۰           مینو پاک گوهر           مامایی 

بالینی دانشجویان مامایی در ارتباط با 

مراقبتهای قبل از بارداری در دانشگاههای 

          علوم پزشکی شهر تهران

۷۷7 11 

بررسی شیوع و علل حاملگی های ناخواسته            بزازیان، شهین           ۰۷1۰           افسر رضایی پور           مامایی 

مراجعین با تست مثبت حاملگی به  در

آزمایشگاههای بیمارستانهای دانشگاه علوم 

          پزشکی تهران و ارائه راهکارهای مناسب

۷۷۳ 1۳ 

اکبری ترکستانی،            ۰۷1۱           مینو پاک گوهر           مامایی 

          نعیمه

بررسی میزان رضایت والدین زیر یکسال از  

تهای بهداشتی ارائه شده به مراکز مراقب

بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

                    ۰۷1۰ سال

۷۷1 11 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

ماندانا            مامایی 

          میرمحمدعلی

بررسی کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان            نعمت اللهی، آذر           ۰۷1۱ 

ه بیمارستانهای پستان مراجعه کننده ب

          دانشگاه علوم پزشکی تهران

۷۷9 19 

بررسی میزان آگاهی و بکارگیری اصول ایمنی            نظری، مژگان           ۰۷1۱           مینو پاک گوهر           مامایی 

در پیشگیری از ابتال به هپاتیت ویروسی در 

ماماها و دانشجویان مامایی اطاق زایمان 

یمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی شهر ب

                    1۰ تهران سال

۷44 9۱ 

شهناز گلیان            مامایی 

          تهرانی

بررسی ارتباط بین الگوهای شیردهی در دوره            صفدری، زینت           ۰۷1۱ 

ساله حاضر  1-7  شیرخوارگی با چاقی کودکان

                   ها و آمادگی های شهرقزوین در مهد کودک

۷47 9۰ 

بررسی ارتباط تجربه ارگاسم با رضایت از            ایازی، روزیتا           ۰۷1۱           افسر رضائی پور           مامایی 

رابطه زناشویی در خانم های مراجعه کننده به 

          اراک مراکز بهداشتی درمانی شهر

۷41 9۱ 

ماندانا            مامایی 

          میرمحمدعلی

بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و            کامروامنش، مستانه           ۰۷1۱ 

بکارگیری مکمل اسیدفولیک در زنان مراجعه 

کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرمانشاه 

                    1۰ سال

۷4۳ 9۷ 

عباسی سنجدری،            ۰۷1۱           طاهره میرموالیی           مامایی 

          زینب

بررسی رفتارهای پر خطر بهداشتی دانش  

آموزان دختر دبیرستانهای دولتی مراجعه 

کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرمانشاه 

                    1۰ سال

۷41 94 

ارزیابی برنامه گسترش ایمن سازی مادران و            حاجی زاده، شایسته           ۰۷1۱           افسر رضائی پور           مامایی 

                   سال شهرستان شهریار ۱  کودکان زیر

۷49 97 

یری روشهای بررسی نگرش و میزان بکارگ           همتی، آرزو           ۰۷1۱           شهناز گلیان           مامایی 

پیشگیری از بارداری در دو سال اول پس از 

زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز 

                    ۰۷1۰ بهداشتی درمانی کرمانشاه در سال

۷7۷ 91 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

گیری انواع روشهای  بررسی مقایسه ای بکار           قیتولی، هینار           ۰۷1۱ 

سال و  ۰1  جلوگیری از بارداری در زنان زیر

سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  ۷  باالی

                                      1۱ درمانی جنوب تهران در سال

۷77 9۳ 

بررسی عوامل موثر بر طول مدت شیر دهی            هادیان، طاهره           ۰۷1۱           فرشته جمشیدی           مامایی 

ماهه مراجعه کننده  ۱4-۱  در مادران کودکان

به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم 

۷71 91 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

                   پزشکی تهران

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

شدت افسردگی دوران بررسی فراوانی و            رحیمی، نازی           ۰۷1۷ 

قاعدگی و ارتباط آن با نگرش مذهبی در 

دانش آموزان دبیرستان های شهرستان کرج 

                    ۰۷1۱ سال

۷1۱ 99 

بررسی تاثیر هایپیران بر درمان سندرم قبل از            احمدی، مژگان           ۰۷1۷           مینو پاک گوهر           مامایی 

گی در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه قاعد

          علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران

۷11 ۰۱۱ 

شهناز گلیان            مامایی 

          تهرانی

بررسی عوامل موثر بر مرگ مادری دراستان            زارعی، مژده           ۰۷1۷ 

                    ۰۷1۰-۰۷۳۳ کردستان در سالهای

۷11 ۰۱۰ 

سیده طاهره            مامایی 

          میرموالیی

مقایسه تفکر انتقادی دانشجویان ترم اول وترم            عبد حق، زهرا           ۰۷1۷ 

آخر مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی 

ارشد مامایی دانشگاههای علوم پزشکی شهر 

          تهران

۷۳۱ ۰۱۱ 

فرشته جمشید            مامایی 

          اوانکی

بررسی دالیل انتخاب زایمان به روش سزارین            سیدنوری، طاهره           ۰۷1۷ 

توسط مادران باردار مراجعه کننده به مراکز 

          بهداشتی درمانی شهرا رشت

۷۳۰ ۰۱۷ 

مهاجر رهبری،            ۰۷1۷           طاهره میرموالیی           مامایی 

          معصومه

بررسی رضایت شغلی ماماهای شاغل در  

دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در 

                    ۰۷1۷ سال

۷۳7 ۰۱4 

اشت بررسی تاثیر مشاوره قبل از ازدواج بر بهد           فرنام، فرناز           ۰۷1۷           مینو پاک گوهر           مامایی 

جنسی و رضایت زناشویی در زوجین مراجعه 

کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب 

                    ۰۷1۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران سال

۷۳۳ ۰۱7 

ماندانا میر محمد            مامایی 

          علی

اشتری ماهینی،            ۰۷1۷ 

          محجوبه

شگیری از بیماریهای بررسی تاثیر آموزش پی 

مقاربتی در زوجین بر اساس مدل بارور 

بهداشتی در مراجعین به مراکز بهداشتی 

          درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۷۳1 ۰۱1 

بررسی میزان استرس شغلی و وضعیت            هاشمی نسب، لیال           ۰۷1۷           رقیه کریمی           مامایی 

ت جسمی و روانی ماماهای شاغل در سالم

های دولتی شهر تهران در  بیمارستان

                    ۰۷1۷ سال

۷1۰ ۰۱۳ 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

میرسعیدی، زهره            ۰۷14           زیباتقی زاده           مامایی 

          سادات

بررسی تاثیر ویتاگنوس بر عوارض زودرس  

مراکز یائسگی در زنان یائسه تحت پوشش 

بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

                    ۰۷1۷ در سال

۷14 ۰۱1 

بررسی تطابق نتایج تحریک صوتی ارتعاشی با            آرامی، رباب           ۰۷14           مریم مدرس           مامایی 

 BPP   در مراجعین باردار با NST  

ان منتخب دانشگاه غیرواکنشی به بیمارست

                                      ۰۷14 علوم پزشکی تهران سال

۷9۰ ۰۱9 

آخوندزاده بستی،            ۰۷14           مهرناز گرانمایه           مامایی 

          الهام

بررسی تاثیر آموزش روش های کاهش درد  

 زایمان بر آگاهی ، نگرش و عملکرد ماماهای

شاغل در بخش های زایمان بیمارستانهای 

                    ۰۷14 سال -دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

۷9۱ ۰۰۱ 

بررسی شیوع ، علل و پیامدهای خشونت            کاظمی نوایی، فاطمه           ۰۷14           افسر رضایی پور           مامایی 

نده به خانگی علیه زنان باردار مراجعه کن

زایشگاههای وابسته به دانشگاههای علوم 

                    ۰۷1۷ پزشکی شهر تهران در سال

۷9۷ ۰۰۰ 

ای و فعالیت  بررسی ارتباط رفتارهای تغذیه           شاکری، معصومه           ۰۷17           افسر رضایی پور           مامایی 

یوه زندگی فیزیکی نوجوانان با درک آنان از ش

والدین در مدارس راهنمایی دخترانه مناطق 

          تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران

4۱۱ ۰۰۱ 

بررسی ارتباط بین دریافت مراقبت های دوران            آذری، مهناز           ۰۷14           طاهره میرموالیی           مامایی 

ان حامله بارداری و میزان رضایت ازآن در زن

درمانی و  -مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

          بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

4۱۰ ۰۰۷ 

شهناز گلیان            مامایی 

          تهرانی

بررسی تاثیر آرام سازی به روش مراقبه بر            نیکخواه، عصمت           ۰۷14 

ان در زنان شدت درد و طول فاز فعال زایم

نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان 

                    ۰۷14 فاطمیه همدان درسال

4۱۷ ۰۰4 

بررسی میزان بکارگیری مهارتهای ارتباطی            علیمرادی، زینب           ۰۷17           زیبا تقی زاده           مامایی 

توسط ماماها و ارتباط آن با میزان 

یتمندی مراجعین مراکز بهداشتی درمانی رضا

                    ۰۷17 دانشگاه علوم پزشکی تهران سال

4۱1 ۰۰7 

ماندانامیرمحمدعلی            مامایی 

          ئی

ای کیفیت زندگی و افسردگی  بررسی مقایسه           عباس زاده،فاطمه           ۰۷17 

بیعی و پرخطر در مادران باردار با حاملگی ط

مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی 

                    ۰۷17-۰۷14 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4۱9 ۰۰1 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

جزایری، اعظم            ۰۷17           مریم مدرس           مامایی 

          السادات

بررسی تاثیر شیردهی از پستان حین تزریق بر  

ر نوزادان متولد شده در درد ناشی از آن د

بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی 

                    ۰۷14 تهران سال

4۰۱ ۰۰۳ 

بررسی تاثیر انتونوکس در ارتقای زایمان بی            آیدنلو، فریبا           ۰۷17           افسر رضایی پور           مامایی 

زنان باردار  درد و میزان رضایت از زایمان در

مراجعه کننده به بیمارستان تامین اجتماعی 

          ارومیه

4۰۷ ۰۰1 

فاطمه واثق رحیم            مامایی 

          پور

مقایسه میزان هموگلوبین و میانگین حجم            نظری، سیما           ۰۷17 

سلولی سرم در مادران سالم و مبتال به دیابت 

کننده به درمانگاه پره ناتال  بارداری مراجعه

بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی 

                    ۰۷14 تهران در سال

4۰4 ۰۰9 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

بررسی کیفیت زندگی در استفاده کنندگان            قرارخسروشاهی،زهرا           ۰۷17 

یم خانواده مراجعه شایعترین روشهای تنظ

کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه 

          علوم پزشکی تهران

4۰۳ ۰۱۱ 

بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی            دامغانیان، مریم           ۰۷17           زهره خاکبازان           مامایی 

)سخنرانی و بسته آموزشی( برآگاهی دختران 

ورد بهداشت بلوغ در مدارس راهنمایی در م

تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیت دانشگاه 

          علوم پزشکی تهران

4۱۰ ۰۱۰ 

بررسی تاثیر مشاوره بر افسردگی ، اضطراب و            جعفربگلو،مریم           ۰۷11           زیبا تقی زاده           مامایی 

عد از یک اختالل استرس پس از تروما ب

زایمان تروماتیک در زنان مراجعه کننده به 

بیمارستان منتخب شهرستان کرج در 

                    ۰۷17 سال

4۷۱ ۰۱۱ 

بررسی تاثیر مشاوره نازایی بر رضایت جنسی            ویژه، مریم           ۰۷11           مینو پاک گوهر           مامایی 

ارور مراجعه کننده به و زناشویی زوجین ناب

مرکز باروری منتخب شهر تهران در 

                    ۰۷11-۰۷17 سال

4۷۰ ۰۱۷ 

شهناز گلیان            مامایی 

          تهرانی

بررسی ارتباط تغییرات میزان افسردگی با            چراغی، عذرا           ۰۷11 

کلسترول سرم قبل و پس از زایمان زنان 

                    11-۰۷17 رستان الهیجان در سالشه

4۷۱ ۰۱4 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

فاطمه واثق رحیم            مامایی 

          پرور

بررسی ارتباط میزان هموگلوبین گلیکوزیله و            صالحین، شهربانو           ۰۷11 

ویژگیهای قاعدگی در دختران نوجوان مبتال 

ده به انجمن مراجعه کنن ۰  به دیابت نوع

                             ۰۷17 دیابت ایران در سال

4۷4 ۰۱7 

بررسی تاثیر ویتکس بر درمان سندرم قبل از            مرادی، مریم           ۰۷11           مینو پاک گوهر           مامایی 

قاعدگی در دانشجویان خوابگاههای دانشگاه 

گاه تهران در علوم پزشکی تهران و دانش

                    11-۰۷17 سال

4۷7 ۰۱1 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

میرزایی روزبهانی،            ۰۷11 

          مهناز

بررسی تاثیر مادران در آموزش رفتارهای  

پیشگیری کننده استئوپروز به دختران 

شهرداری تهران  ۰۳  دبیرستانی منطقه

                             ۰۷11 الس

4۷۳ ۰۱۳ 

بررسی مقایسه ای آزمون غلتیدن با میزان            گلبنی،فرزانه           ۰۷11           زیبا تقی زاده           مامایی 

هماتوکریت سرم در تشخیص زودرس پره 

          اکالمپسی

4۷1 ۰۱1 

بررسی تاثیر مشاوره تلفنی پس از زایمان بر            پیغمبردوست،راضیه           ۰۷11           زهره خاکبازان           مامایی 

کیفیت زندگی زنان با زایمان طبیعی در 

بیمارستان رازی شهرستان مرند در 

                    ۰۷11 سال

44۱ ۰۱9 

فرشته جمشیدی            مامایی 

          اوانکی

بررسی تاثیر رژیم غذایی و ورزش بر تخمک            عزیزپور،مریم           ۰۷11 

گذاری زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی 

          کیستیک

44۷ ۰۷۱ 

ماندانا میرمحمد            مامایی 

          علی

با  بررسی میزان خشونت خانگی و ارتباط آن           طاهرخانی، سکینه           ۰۷11 

افسردگی در زنان مراجعه کننده به واحد 

بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهر 

                    ۰۷11 تهران در سال

444 ۰۷۰ 

شهناز گلیان            مامایی 

          تهرانی

بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از سرطان            فتحی، سولماز           ۰۷11 

حم بر اساس مدل باور بهداشتی بر دهانه ر

عملکرد زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی 

                    ۰۷11 درمانی منتخب شهر اردبیل در سال

44۳ ۰۷۱ 

بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف قرص های            ملکیان، سمیرا           ۰۷1۳           مینو پاک گوهر           مامایی 

راکی )ال دی( و کاندوم بر عملکرد جنسی خو

ساله به مراکز  49-۰9  در مراجعین زن

بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

                             ۰۷11 تهران در سال

47۱ ۰۷۷ 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

بررسی مقایسه ای تاثیر تحریک الکتریکی            رضاییان،مریم           ۰۷1۳           مهرناز گرانمایه           مامایی 

اعصاب از طریق پوست )تنس( با تزریق 

موضعی لیدوکائین بر عوارض اپی زیاتومی در 

          زنان نخست زا

47۰ ۰۷4 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

اب نوع بررسی تاثیر آموزش نسبت به انتخ           ابوذری، کبری           ۰۷1۳ 

روش زایمان بر اساس مدل باور بهداشتی در 

زنان باردار متقاضی دریافت مراقبتهای دوران 

                    11 بارداری شهرستان شاهرود در سال

47۱ ۰۷7 

اختالل  ی بررسی عوامل مستعد کننده           افراسیابی، صدیقه           ۰۷1۳           مریم مدرس           مامایی 

استرس بعد از تروما در زنان زایمان کرده 

مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر 

          بوشهر

47۷ ۰۷1 

بررسی تاثیر مشاور بر سبک زندگی زنان            تیزنوبیک، آزیتا           ۰۷1۳           طاهره میر موالیی           مامایی 

          یائسه و همسرانشان

477 ۰۷۳ 

سیده طاهره میر            مامایی 

          موالیی

بررسی تاثیر کالسهای آمادگی دوران بارداری            مرتضی، حبیبه           ۰۷1۳ 

بر رفتارهای بهداشتی زنان باردار مراجعه 

کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرسمنان 

                    ۰۷11 در سال

471 ۰۷1 

بررسی تاثیر کالسهای آمادگی دوران بارداری            رحمانی بیلندی،رقیه           ۰۷1۳           زهره خاکبازان           مامایی 

بر رفتارهای بهداشتی زنان باردار مراجعه 

کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان 

                    11 سمنان در سال

47۳ ۰۷9 

فاطمه واثق رحیم            مامایی 

          پرور

ای تحریکات الکتریکی اعصاب  بررسی مقایسه           صدیقیان، طاهره           ۰۷1۳ 

در نقاط مختلف بر   (tens) از طریق پوست 

شدت درد و طول فاز فعال زایمان در مادران 

                   نخست زا

41۱ ۰4۱ 

میرمحمدعلی            ۰۷۳۷           یادآورنیکروش           مامایی 

          ئی،ماندانا

بررسی تاثیر وضعیت اشتغال مادر بر نتیجه  

حاملگی در مادران مراجعه کننده به 

بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

          شهر تهران

411 ۰4۰ 

ماندانا میر محمد            مامایی 

          لیع

بررسی تاثیر رایحه اسطوخدوس بر میزان            خزائی، فاطمه           ۰۷1۳ 

          اضطراب و درد ناشی از کارگذاری ای یودی

41۳ ۰4۱ 

رتبط با سندرم بررسی تاثیر مشاوره بر عالئم م           شیر محمدی،مریم           ۰۷11           زیبا تقی زاده           مامایی 

          قبل از قاعدگی

419 ۰4۷ 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

سیده فاطمه واثق            مامایی 

          رحیم پرور

بررسی تاثیر برنامه آموزشی رفلکسولوژی بر            شافعی، اوین           ۰۷11 

          عوارض یائسگی

4۳۰ ۰44 

بررسی تاثیر مشاوره با والدین سیگاری بر            خرقانی، رقیه           ۰۷11           اعظم بحیرایی           مامایی 

مواجهه شیرخواران با دود دست دوم سیگار 

          بر اساس مقدارکوتینین ادرار و گزارش والدین

4۳۱ ۰47 

ی تاثیر حضور همراه در طول زایمان بر بررس           رستم پی، زهرا           ۰۷11           زهره خاکبازان           مامایی 

پیامد مادری و نوزادی در زنان باردار کم خطر 

مراجعه کننده به بیمارستان شهید دکتر 

          بهشتی آستارا

4۳4 ۰41 

ک ای تاثیر کپسول مفنامی بررسی مقایسه           عشریه، زینت           ۰۷11           مریم مدرس           مامایی 

          اسید و کپسول بابونه برشدت دیسمنوره اولیه

4۳1 ۰4۳ 

سیده طاهره میر            مامایی 

          موالیی

بررسی تاثیر تمرینات بدنی طراحی شده بر            رنجبر، فهیمه           ۰۷11 

دردهای کمری و لگنی مرتبط با بارداری و 

          محدودیت عملکرد ناشی از آن

4۳۳ ۰41 

رضایی حبیب آبادی،            ۰۷11           مهرناز گرانمایه           مامایی 

          زهرا

بررسی تاثیر ماساژ پرینه با وازلین بر میزان  

اپی زیوتومی و پارگی های پرینه در هنگام 

          زایمان

41۰ ۰49 

شهناز گلیان            مامایی 

          تهرانی

بررسی ارتباط نگرش مذهبی با اضطراب زنان            گوزلیان، زهرا           ۰۷11 

          باردار نخست زا

41۱ ۰7۱ 

سیده فاطمه واثق            مامایی 

          رحیم پرور

بررسی تاثیر آموزش حمایتهای مداوم مامایی            ناصحی، گلنار           ۰۷11 

لیبر به دانشجویان مامایی بر رفتار در طی 

          حمایتی آنها و رضایتمندی مادران

414 ۰7۰ 

بررسی الگوی مصرف دخانیات میزان مواجهه            فقهی راد، شرمین           ۰۷19           اغظم بحیرایی           مامایی 

سطح محدویت وعوامل مرتبط باآنها در 

جعه کننده به مراکز تحت خانمهای باردار مرا

          پوشش دانشگاههای علوم پزشکی شهرتهران

41۳ ۰7۱ 

فرشته جمشیدی            مامایی 

          اوانکی

بررسی تاثیر ورزش عضالت کف لگن بر            کیان، زهرا           ۰۷19 

کیفیت زندگی زنان مبتال به بی اختیاری 

          از زایماناسترسی ادرار در دوره پس 

49۱ ۰7۷ 

ماندانا میر محمد            مامایی 

          علی

محمدی الموتی،            ۰۷19 

          مهرنوش

بررسی تاثیر مشاوره بر عملکرد جنسی زنان  

          نخست زا در دوره شیردهی

497 ۰74 

مقایسه تاثیر زنجبیل و بابونه بر تهوع و            بشارت، صبا           ۰۷19           مریم مدرس           مامایی 

          استفراغ ناشی از باداری

49۳ ۰77 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

بررسی تاثیر مواجهه با دود دست دوم سیگار            شمس، آذر           ۰۷19           اعظم بحیرایی           مامایی 

          بر رشد شیر خواران

7۱۱ ۰71 

قصاب شیرازی،            ۰۷19           اعظم بحیرایی           مامایی 

          مروارید

بررسی شیوع ممنوعیت مصرف سیگار در  

منزل و ماشین و عوامل مرتبط با ان در 

خانواده های شیرخواران مراجعه کننده به 

مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران در 

                    ۰۷19 سال

7۱۱ ۰7۳ 

بررسی تاثیر مواجهه با دود سیگار بر میزان            بنی حسینی، زهرا           ۰۷19           اعظم بحیرایی           مامایی 

و شاخص های بیوشیمیایی در   D ویتامین

                   مادران و نوزادان در زمان زایمان

7۱۷ ۰71 

بررسی تاثیر دم کرده خوراکی تخم شوید بر            حکمت زاده، فاطمه           ۰۷19           موالیی طاهره میر           مامایی 

فاز فعال و شدت درد زایمان ، یک مطالعه 

          کوهورت

7۱1 ۰79 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

قایسه ای دو روش آموزش هنگام بررسی م           صنوبری، معصومه           ۰۷9۱ 

ترخیص بر پیامدهای بارداری در مبتالیان به 

          دیابت بارداری

7۱1 ۰1۱ 

عفت السادات            مامایی 

          مرقاتی خوئی

مقایسه میزان اثر بخشی آموزش جنسی            ساریخانی، راحیل           ۰۷9۱ 

زش سنتی بر مبتنی بر الگوی فرانظری و آمو

خودکارآمدی جنسی پس از زایمان زنان 

          نخست زا

7۰۱ ۰1۰ 

 -مامایی 

          آموزش

مقایسه تاثیر ماساژ درمانی و رایحه درمانی            درساره، فاطمه           ۰۷9۱           سیمین تعاونی 

توام با ماساژ توسط ماما و خود فرد بر نشانه 

          های یائسگی

7۰4 ۰1۱ 

آموزش  

          مامایی

بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر آگاهی، نگرانی            موسوی آبلوئی، علیا           ۰۷9۱           مهرناز گرانمایه 

و خودکارآمدی مادران نخست زا در مراقبت از 

          شیرخوار

7۰7 ۰1۷ 

-مامایی 

بهداشت 

مادر و 

          کودک

بررسی تاثیر مواجهه مادر با دود دست دوم            غفوری، فائزه           ۰۷9۱           اعظم بحیرائی 

          سیگار بر وضعیت شیردهی

7۰۳ ۰14 

ی زنان باردار بر بررسی تاثیر برنامه توانمندساز           بلوچی ماهانی، مهین           ۰۷9۰           فرشته جهدی           مامایی 

مولفه های توانمندی و رضایت آنان از مراقبت 

          های دوران بارداری

7۱9 ۰17 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

مقایسه ارزش پیشگویی ارزیابی مشاهده ای،            حسنی، مریم           ۰۷9۰           معصومه خیرخواه           مامایی 

سنجش بیلی روبین پوستی و ارزیابی عوامل 

در تشخیص هیپربیلی روبینمی نوزادان خطر 

متولد شده در مراکز آموزشی درمانی شهید 

                    ۰۷9۱ اکبرآبادی تهران

7۷۱ ۰11 

بررسی ارتباط کیفیت زندگی و عملکرد            ثابت قدم، شادی           ۰۷9۰           مینو پاک گوهر           مامایی 

واست درمان زنان یائسه جنسی با میزان درخ

مبتال به بی اختیاری ادراری در شهر 

                    ۰۷9۱ رشت

7۷7 ۰1۳ 

بر  ۷  بررسی مقایسه تاثیر پرفوران و امگا           عباسی نیا، کبری           ۰۷9۰           معصومه خیرخواه           مامایی 

                   شدت عالئم سندرم پیش از قاعدگی

7۷9 ۰11 

منصوره جمشیدی            مامایی 

          منش

بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر افسردگی پس            لهونی، فروزان           ۰۷9۰ 

          از زایمان در مادران نخست زا

74۱ ۰19 

تاثیر آموزش رفتارهای بهداشتی بر کیفیت            لهامرضایی، ا           ۰۷9۰           فرشته جهدی           مامایی 

خواب زنان باردار مراجعه کننده به مراکز 

بهداشتی درمانی شهرستان ماکو در 

                    ۰۷9۱ سال

74۰ ۰۳۱ 

ن غیر تغذیه ای با دو روش مقایسه تاثیر مکید           رجایی، زهرا           ۰۷9۰           مریم کشاورز           مامایی 

          انگشت و پستانک بر وزن گیری نوزادان نارس

74۱ ۰۳۰ 

تاثیر موسیقی، ساکارز خوراکی و ترکیب آنها            امیرخانزاده، زهرا           ۰۷9۰           مریم کشاورز           مامایی 

بر درد ناشی از خونگیری وریدی در نوزادان 

          نارس

74۷ ۰۳۱ 

منصوره جمشیدی            مامایی 

          منش

بررسی رفتارهای دلبستگی والدین به جنین و            استرکی، الدن           ۰۷9۰ 

عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه 

کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم 

 ۰۷9۱ پزشکی تهران و همسران آن ها در سال
                   

747 ۰۳۷ 

خورشیدی روزبهانی،            ۰۷9۰           مهرناز گرانمایه           مامایی 

          رضوان

بررسی تاثیر پیگیری تلفنی بر پیامد بارداری و  

          سالمت عمومی مادران

749 ۰۳4 

ستایش ولی پور،            ۰۷9۰           معصومه خیرخواه           مامایی 

          نسیمه

مقایسه تاثیر اسانس گل محمدی به روش  

استنشاق و حمام پا با حمام پای آب گرم بر 

اضطراب و شدت درد مرحله فعال زایمان زنان 

          نخست زا

774 ۰۳7 

بررسی تاثیر ویتامین دی خوراکی بر واژینوز            طاهری، مهشید           ۰۷9۰           مریم مدرس           مامایی 

          باکتریال در زنان سنین باروری

77۳ ۰۳1 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

بررسی ارتباط تهوع و استفراغ دوران بارداری            نیکی بخش، آرزو           ۰۷9۱           لیال نیسانی سامانی           مامایی 

مراجعه با اضطراب و افسردگی زنان باردار 

کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

                    ۰۷19 درمانی تهران سال

779 ۰۳۳ 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

مقایسه تاثیر نور هالوژن و تحریک صوتی            رحیمی نیا، طاهره           ۰۷9۱ 

تعاشی بر الگوی غیرواکنشی ضربان قلب ار

          جنین

71۰ ۰۳1 

بررسی شیوع و عوامل مرتبط با تغذیه            سبزه نوقابی، زهرا           ۰۷9۱           اعظم بحیرایی           مامایی 

انحصاری با شیر مادر تا شش ماهگی در شهر 

                    ۰۷9۱ تهران درر سال

71۱ ۰۳9 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

بررسی مقایسه شدت درد، خستگی و رضایت            طالبی، فروغ           ۰۷9۱ 

در زایمان فیزیولوژیک و طبیعی رایج در 

          بمارستان آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی

714 ۰1۱ 

عفت السادات            مامایی 

          ی خوییمرقات

بررسی سطوح مشکالت جنسی زنان مبتال به            قادری، کوثر           ۰۷9۱ 

مولتیپل اسکلروزیس و ارتباط آن با کیفیت 

زندگی در مراجعین به انجمن ام اس ایران، 

                    ۰۷19 سال -تهران

711 ۰1۰ 

تاثیر عصاره ریشه سنبل الطیب بر اختالل            ناظم اکباتانی، ندا           ۰۷19           سیمین تعاونی           مامایی 

خواب زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز 

بهداشتی و درمانی منتخب دانشگاه علوم 

                    ۰۷11 پزشکی تهران

71۱ ۰1۱ 

ماندانا میر محمد            مامایی 

          علی

بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر خستگی و            اشرفی نیا، فرزانه           ۰۷19 

          کیفیت خواب مادران در دوره پس از زایمان

71۷ ۰1۷ 

ماندانا میر محمد            مامایی 

          علی

رئیسی دهکردی،            ۰۷19 

          زیبا

تاب گردان و بررسی تاثیر ماساژ با روغن آف 

روغن کنجد بر مدت گریه، خواب و رشدد 

          شیرخوران

714 ۰14 

بررسی تاثیر طب فشار بر میزان درد در طول            فرامرزی، رقیه           ۰۷9۱           طاهره میر موالیی           مامایی 

          مدت زایمان در زنان نخست زا

711 ۰17 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

تاثیر انجام تحریک حرکتی لمس توسط            کیانی، اشرف           ۰۷9۱           مریم کشاورز           مامایی 

مادران بر شاخصهای تن سنجی نوزادان نارس 

ترخیص شده از بخش مراقبتهای ویژه نوزادان 

 -در طی بازدید منزل، در مراکز آموزشی

                    ۰۷19 درمانی شهید اکبرآبادی سال

79۱ ۰11 

فاطمه واثق رحیم            مامایی 

          پور

بررسی تاثیر برنامه آموزشی رایانه ای بر            حمزه خانی، مظلومه           ۰۷9۱ 

          خودکارآمدی زنان باردار در سازگاری بالیبر

595 ۰1۳ 

سیده طاهره میر            مامایی 

          موالیی

بررسی تاثیر ارائه مراقبت های پس از زایمان،            توکل، زینب           ۰۷19 

در منزل بر رفتار بهداشتی و کیفیت زندگی 

          مادران کم خطر

791 ۰11 

بیلو با بر عملکرد بررسی تاثیر کپسول جینکو            امیری، مینا           ۰۷9۱           سیمین تعاونی           مامایی 

جنسی زنان یائسه بر اساس مقیاس 

          ساباتسبرگ

79۳ ۰19 

مقایسه عوامل شخصیت در زنان با و بدون            حسین پور، فایقه           ۰۷9۱           لیال نیسانی سامانی           مامایی 

عوارض خلقی مرتبط با مصرف قرص های 

از بارداری مراجعه  خوراکی ترکیبی پیشگیری

کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب 

                    ۰۷19 دانشگاه علوم پزشکی تهران

1۱۰ ۰9۱ 

مقایسه تاثیر یادگیری فرد محور و گروه            یزدخواستی، منصوره           ۰۷9۱           مریم کشاورز           مامایی 

          زنان یائسه حمایتی بر کیفیت زندگی

1۱۳ ۰9۰ 

تاثیر ماساژ شکمی و تکنیک های تنفسی در            حاصلی، آرزو           ۰۷9۱           فرشته جهدی           مامایی 

فاز فعال زایمان بر نتایج حاصل از زایمان در 

زنان نخست زا بستری شده در بیمارستان 

          لوالگر شهر تهران

1۱9 ۰9۱ 

بررسی تاثیر پماد گیاه صبر زرد و پماد گل            اقدام پور، فریده           ۰۷9۱           فرشته جهدی           مامایی 

همیشه بهار بر التیام و شدت درد اپی زیاتومی 

          زنان نخست زا

1۰۱ ۰9۷ 

بررسی تاثیر قرصهای خوراکی پیشگیری از            هر، مهریکل           ۰۷9۱           لیال امینی           مامایی 

بارداری بر فعالیت بیماری زنان مبتال به 

آرتریت روماتوئید در دانشگاه علوم پزشکی 

          تهران

1۰۰ ۰94 

بالگری ماموگرافیک بررسی موانع انجام غر           رضائی، مژگان           ۰۷9۱           لیال امینی           مامایی 

          سرطان پستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران

1۰7 ۰97 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

بررسی ارتباط عوامل باروری و طبی با عفونت            خادمی، خدیجه           ۰۷9۰           فرشته جهدی           مامایی 

ویروس پاپیلومای انسانی در مراجعه کنندگان 

پی بیمارستان جامع به درمانگاه کولپوسکو

          زنان تهران

1۰1 ۰91 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

بررسی ارتباط بین رفتارهای بهداشتی با ابتال            محمدبیگی، مهشید           ۰۷11 

          به واژینیت در زنان

1۰1 ۰9۳ 

بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با سزارین و            صفری، پری           ۰۷9۰           طاهره میر موالیی           مامایی 

نظرات عاملین زایمان و همسران درباره آن در 

بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت و 

                    9۱ درمان شهر تهران سال

1۰9 ۰91 

فاطمه واثق رحیم            مامایی 

          پرور

بررسی ارتباط کیفیت خواب و بروز زایمان            غالمی، سودابه           ۰۷9۰ 

          زودرس در زنان باردار

1۱۰ ۰99 

تاثیر آموزش بهداشت دوران بلوغ بر اضطراب            مکاری، هدی           ۰۷9۰           لیال نیسانی سامانی           مامایی 

          انش آموزان دخترو عزت نفس د

1۷7 ۱۱۱ 

بررسی شیوع فرسودگی شغلی و عوامل            ملکی، ناهید           ۰۷9۰           زهرا بهبودی مقدم           مامایی 

مرتبط با آن در ماماهای شاغل در بیمارستان 

ها و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه 

                    ۰۷9۰ لعلوم پزشکی تهران در سا

1۷1 ۱۱۰ 

شهناز گلیان            مامایی 

          تهرانی

بررسی تاثیر اجرای بسته آموزشی بر کیفیت            چهاردهی، راضیه           ۰۷9۰ 

          زندگی زنان مبتال به سرطان سرویکس

14۰ ۱۱۱ 

بررسی تاثیر تمرینات ورزشی عضالت کف            بوریائی، الهه           ۰۷9۱           مریم مدرس           مامایی 

لگن بر عملکرد و رضایتمندی جنسی زنان 

          نخست زا

17۱ ۱۱۷ 

منصوره جمشیدی            مامایی 

          منش

زت تاثیر بسته آموزشی بر خودکارآمدی و ع           علی منش، نیلوفر           ۰۷9۰ 

          نفس زنان نابارور

17۱ ۱۱4 

بررسی تاثیر مصرف خوراکی رویال ژلی بر            برخورداری، فاطمه           ۰۷9۰           سیمین تعاونی           مامایی 

          شدت عالئم سندرم پیش از قاعدگی

11۱ ۱۱7 

تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف در انتخاب            سرایلو، خدیجه           ۰۷9۰           زهرا بهبودی مقدم           مامایی 

          روش پیشگیری از بارداری زنان

11۷ ۱۱1 

بررسی تاثیر اجرای برنامه توانمندسازی بر            شریفی، بهاره           ۰۷9۰           زهرا بهبودی مقدم           مامایی 

          ی زنان اچ آی وی مثبتکیفیت زندگ

11۳ ۱۱۳ 

ارزشیابی تاثیر مکمل شبدر قرمز بر شدت            شاکری، فاطمه           ۰۷9۰           سیمین تعاونی           مامایی 

          عالئم یائسگی

111 ۱۱1 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

موسوی صاحب            ۰۷9۰           هما صادقی           مامایی 

          انی، سایه ساداتالزم

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده در  

بارداری با پیامد های حاملگی و رضایت از 

زایمان در زنان مراجعه کننده به مرکز 

          آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی

119 ۱۱9 

هما صادقی اول            مامایی 

          شهر

بررسی تاثیر عصاره مریم گلی بر تعریق و            هنازبخشی، م           ۰۷9۱ 

          گرگرفتگی زنان یائسه

1۳۱ ۱۰۱ 

لیال نیسانی            مامایی 

سامانی، مهناز 

          اشرفی

بررسی تاثیر آرام سازی بر اضطراب زنان            حاجی حسن، فاطمه           ۰۷9۰ 

ای کمک باروری نابارور تحت درمان با روش ه

          در دوره تحریک تخمک گذاری

1۳9 ۱۰۰ 

ماندانا میر محمد            مامایی 

          علی ئی

بررسی تاثیر بسته آموزش بر خودکارآمدی،            سهرابی، زهرا           ۰۷9۱ 

آگاهی و عملکرد شیردهی مادران در دوره 

          پس از زایمان

11۳ ۱۰۱ 

روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه عملکرد            مومنی موحد، زهره           ۰۷9۱           مینو پاک گوهر           اماییم 

جنسی در زنان مبتال پروالپس اعضای لگنی و 

          بی اختیاری ادراری

111 ۱۰۷ 

بررسی مقایسه ای پیامد های بارداری پس از            زهرا صفائی،           ۰۷9۱           لیال امینی           مامایی 

درمان ناباروری و بارداری های خودبخودی در 

زنان نخست حامله مراجعه کننده به مراکز 

آموزشی درمانی و مراکز ناباروری شهر 

                    ۰۷9۰ تهران

119 ۱۰4 

بررسی تاثیر ماساژ پا بر اضطراب قبل و بعد از            مریمی، زهره           ۰۷9۱           مریم مدرس           مامایی 

          هیسترکتومی

19۷ ۱۰7 

بررسی مقایسه ای رضایت زناشویی، عزت            ولیان، کبری           ۰۷9۰           لیال امینی           مامایی 

نفس و ارزش گذاری به بدن در زنان مبتال به 

          سندرم تخمدان پلی کیستیک

199 ۱۰1 

بررسی برخی از عوامل مرتبط با عملکرد            والشجردی، محبوبه           ۰۷9۱           مینو پاک گوهر           مامایی 

جنسی زنان میانسال شهر تهران در 

                    ۰۷9۰ سال

۳۱۰ ۱۰۳ 

مینی، حمید لیال ا           مامایی 

          رضا دانش پرور

بررسی ارتباط ابعاد خشونت خانگی با            حیدری، مریم           ۰۷9۱ 

ویژگیهای شخصیتی زنان مراجعه کننده به 

-۰۷9۰ مرکز پزشکی قانونی شهر تهران، سال

9۱                    

۳۱۱ ۱۰1 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

مقایسه تاثیر مشاوره گروهی و آرامسازی بر            جنانی، پونه           ۰۷9۱           معصومه خیرخواه           مامایی 

          سازگاری زنان نابارور

۳۱۳ ۱۰9 

سیده فاطمه واثق            مامایی 

          رحیم پرور

بررسی عوامل مرتبط با اختالل استرس پس از            متقی، بهاره           ۰۷9۱ 

در شاکیان تجاوز به عنف مراجعه کننده تروما 

          به مراکز پزشکی قانونی شهر تهران

۳۱9 ۱۱۱ 

بررسی عوامل مرتبط با مراجعه فرد جهت            رشیدی، کتایون           ۰۷9۱           واثق رحیم پرور           مامایی 

انجام غربالگری دیابت بعداز زایمان در زنان با 

          یابت بارداریسابقه د

۳۰۱ ۱۱۰ 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

بررسی عوامل مرتبط با رفتار شهروندی            خزایی، گیتا           ۰۷9۱ 

          سازمانی در ماماهای شاغل در استان لرستان

۳۰۰ ۱۱۱ 

شهناز گلیان            مامایی 

          تهرانی

ارتباط تصویر بدنی دختران نوجوان چاق            قیاسوند، ملیحه           ۰۷9۱ 

شهر تهران با افسردگی، اضطراب و  ۰۷  منطقه

                             ۰۷9۰ استرس در سال

۳۰۱ ۱۱۷ 

رجبی نائینی،            ۰۷9۱           مریم مدرس           مامایی 

          معصومه

بررسی تاثیر کپسول زیره سبز بر شدت  

دیسمنوره و خونریزی قاعدگی در مصرف 

          کنندگان آی. یو. دی

۳۰4 ۱۱4 

فاطمه واثق رحیم            مامایی 

          پرور

موسوی، مهدیه            ۰۷9۱ 

          السادات

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن  

ل هویت جنسی بعداز عمل در بیمارانن اختال

 -جراحی تغییر جنسیتت در شهر تهران

                    ۰۷9۰ سال

۳۰7 ۱۱7 

ماندانا            مامایی 

          میرمحمدعلی ئی

زنده دل رخشنده،            ۰۷9۱ 

          طاهره

بررسی تاثیر والرین بر کیفیت خواب، شدت  

          زنان یائسه بی خوابی، اضطراب و گرگرفتگی

۳۰۳ ۱۱1 

لیال نیسانی، فرشته            مامایی 

          جهدی

بررسی ارتباط عوامل شخصیتی با افسردگی و            حموله، زهرا           ۰۷9۱ 

اضطراب دوران بارداری در زنان مراجعه کننده 

درمانی منتخب دانشگاه  -به مراکز بهداشتی

ات بهداشتی درمانی علوم پزشکی و خدم

                    ۰۷9۰ تهران در سال

۳۱۱ ۱۱۳ 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

بررسی تاثیر ماساژ پا بر شدت ادم فیزیولوژیک            کیانی، مهدیه           ۰۷9۱ 

          بارداری

۳۱۱ ۱۱1 

بررسی تاثیر زنجبیل و کورکومین بر شدت            خیاط، سمیرا           ۰۷9۱           معصومه خیر خواه           مامایی 

          عالئم سندرم قبل از قاعدگی

 ۳۱4          ۱۱9 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

تی بر تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداش           صفرزاده، ساناز           ۰۷9۱           زهرا بهبودی مقدم           مامایی 

انجام ورزش های پس از زایمان در زنان 

          نخست زا

۳۷۱ ۱۷۱ 

برسی سبک های رهبری مدیران بخش زنان و            جهانی، زهرا           ۰۷9۱           زهرا بهبودی مقدم           مامایی 

زایمان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی 

مات تهران و مقایسه ی شاخص های خد

          مامایی

۳۷4 ۱۷۰ 

ماندانا میر محمد            مامایی 

          علی یی

بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی            حیدری، محبوبه           ۰۷9۷ 

سخنرانی وبسته آموزشی بر آگاهی عزت نفس 

 ۰۱-1  و خود کار آمدی دانش آموزان دختر

شت بلوغ مدارس ساله در ارتباط با بهدا

ابتدایی تحت پوشش ناحیه آموزش و پرورش 

                             ۰۷9۰ استان البرز سال

۳44 ۱۷۱ 

جمشید بیکی،            ۰۷9۷           زهره خاکبازان           مامایی 

          صغری

تاثیر آموزش بر کسب نقش مادری و استرس  

زنان باردار نخست در دوره پس از زایمان در 

          زا

۳41 ۱۷۷ 

خالقی یله گنبدی،            ۰۷9۱           زهرا بهبودی مقدم           مامایی 

          فریبا

بررسی تاثیر برنامه آموزش جنسی بر عملکرد  

جنسی و رضایت زناشویی زنان دارای اختالل 

          عملکرد جنسی

۳4۳ ۱۷4 

شهناز گلیان            مامایی 

          تهرانی

بررسی علل عدم مراجعه زنان باردار جهت            محمد ابراهیم، فاطمه           ۰۷9۷ 

دریافت مراقبت های دوران بارداری و عوامل 

مرتبط با آن در زنان زایمان کرده بستری در 

دبی  -زایشگاه بیمارستان هالل احمر ایرانی 

                    ۰۷9۱ در سال

۳49 ۱۷7 

شهناز گلیان            مامایی 

          تهرانی

بررسی فراوانی مصرف خود سرانه دارو و            محمد ابراهیم، مریم           ۰۷9۷ 

عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه 

                    ۰۷9۱ دبی -کننده به بیمارستان ایرانی 

۳7۱ ۱۷1 

تاثیر ماساژ نوزاد براضطراب موقعیتی و خلق            افند، ناهید           ۰۷9۷           مریم کشاورز           مامایی 

افسرده مادران نوزادان نارس ترخیص شده از 

          بخش مراقبتهای ویژه

۳7۷ ۱۷۳ 

لیال نیستانی            مامایی 

          سامانی

بررسی تاثیر کپسول خوراکی بابونه بر نتایج            غالمی، فرشته           ۰۷9۷ 

          حاصل از زایمان در بارداری طول کشیده

۳71 ۱۷1 

تاثیر اجرای مراقبت کانگورویی و مشاور ه            شیرازی، شیما           ۰۷9۷           مریم کشاورز           مامایی 

ی تن سنجی نوزادان تلفنی بر شاخص ها

          نارس

۳7۳ ۱۷9 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

بررسی تاثیر روش آرام سازی عضالنی بنسون            حبیبی، زهرا           ۰۷9۷           فرشته جهدی           مامایی 

          بر شدت تهوع و استفراغ دوران بارداری

۳17 ۱4۱ 

سیده فاطمه واثق            مامایی 

          رحیم پرور

ای  بررسی میزان رعایت کدهای اخالق حرفه           نصیریانی، لیال           ۰۷9۷ 

مامایی و عوامل مرتبط با ان از دیدگاه 

          ماماهای مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران

۳19 ۱4۰ 

شهناز گلیان            مامایی 

          تهرانی

بررسی مقایسه ای دو شیوه آموزشی سخنرانی            امینی، سارا           ۰۷9۷ 

و بحث گروهی برآگاهی ونگرش در مورد 

          بهداشت جنسی

۳۳۱ ۱4۱ 

بررسی تاثیر ماساژ درمانی بر افسردگی دوران            احمدی، زهره           ۰۷9۷           زیبا تقی زاده           مامایی 

          بارداری

۳۳۷ ۱4۷ 

شهناز گلیان            مامایی 

          تهرانی

مقایسه تاثیر آموزش گروهی و آموزش از            شهمیری، نسرین           ۰۷9۷ 

طریق پست الکترونیک بر پیشگیری از پوکی 

          استخوان در دانشجویان دختر

۳۳7 ۱44 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

بررسی ارتباط تنش شغلی محیط کار با            بیکی، زیبا           ۰۷9۷ 

عملکرد ماماهای شاغل در بیمارستانهای 

منتخب دانشگاههای علوم پزشکی تهران و 

          ایران

۳۳1 ۱47 

عملکرد جنسی زنان مبتال به صرع و بررسی            شیخعلیشاهی، عالیه           ۰۷9۷           فرشته جهدی           مامایی 

عوامل مرتبط با ان در مراجعه کنندگان به 

مراکز منتخب آموزشی درمانی دانشگاه علوم 

          پزشکی تهران و ایران

۳۳1 ۱41 

گی قبل و بعد بررسی میزان اضطراب و افسرد           آقاجانی، زهرا           ۰۷9۷           زیبا تقی زاده           مامایی 

از سقط درمانی و عوامل مرتبط با آن در زنان 

مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهر تهران 

                    ۰۷9۱ در سال

۳19 ۱4۳ 

بر  مقایسه تاثیر دمنوش های شنبلیله و رازیانه           قاسمی، ویدا           ۰۷9۷           معصومه خیرخواه           مامایی 

          شیردهی

۳91 ۱41 

هما صادقی اول            مامایی 

          شهر

سعادت حسینی، مینا            ۰۷9۷ 

          سادات

مقایسه تاثیر ماساژ درمانی با رایحه و بدون  

          رایحه بر شدت دیسمنوره اولیه

۳99 ۱49 

تاثیر برنامه آموزش زوجین بر اساس مدل            مریدی، اعظم           ۰۷9۷           مریم مدرس           مامایی 

بزنف بر حمایت همسران و سالمت روان زنان 

          باردار

1۱۱ ۱7۱ 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

بررسی خودپنداره جنسی و عوامل مرتبط با            محمدی نیک، مریم           ۰۷9۷           مریم مدرس           مامایی 

ر زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز آن د

بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

                    9۷-۰۷9۱ تهران

1۱۷ ۱7۰ 

حمایتی بر اضطراب و  -تاثیر برنامه آموزشی            نیرومند، سودابه           ۰۷9۷           لیال نیسانی سامانی           مامایی 

          ال به سرطان رحماسترس زنان مبت

1۱7 ۱7۱ 

بررسی مقایسه ای تاثیر کاربرد مدل            دانشفر، فاطمه           ۰۷9۷           زهره خاکبازان           مامایی 

 PLISSIT   و مشاوره با رویکرد شناختی- 

رفتاری بر عملکرد جنسی زنان متاهل مبتال 

الل عملکرد به مولتیپل اسکلروزیس دارای اخت

جنسی مراجعه کننده به جامعه حمایت از 

                   بیماران مبتال به ام . اس ایران

1۱۳ ۱7۷ 

بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش و مقررات            میر رفیعی،           ۰۷9۷           مهرناز گرانمایه           مامایی 

ک همراه و حرفه ای مامایی با کتابچه الکترونی

پادکست بر دانش ماماهای شاغل در 

بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه 

          علوم پزشکی مشهد

1۰۷ ۱74 

زهرا بهبودی مقدم            مامایی 

          و معصومه خیرخواه

 بررسی تاثیر عصاره ریشه سنبل الطیب بر           شیرود غالمی، رقیه           ۰۷9۷ 

          شدت عالئم سندرم پیش از قاعدگی

1۰4 ۱77 

بررسی تاثیر مهارت حل مسئله بر خشونت            پوربختیار، مریم           ۰۷9۷           زیبا تقی زاده           مامایی 

          خانگی در زنان باردار خشونت دیده

1۰7 ۱71 

بررسی شایستگی حرفه ای ماماها برای ارائه            خشگناز، مهسا           ۰۷9۷           زیبا تقی زاده           مامایی 

خدمات در حیطه های مختلف بهداشت 

          باروری در بالیا و عوامل مرتبط با آن

1۰1 ۱7۳ 

تاثیر مشاوره بر عملکرد جنسی زنان برسی            مرادی، مریم           ۰۷9۷           مهرناز گرانمایه           مامایی 

          ۱مبتال به دیابت نوع 

1۱۱ ۱71 

تاثیر مشاوره بر اضطراب، واکنشهای استرس            مسیب مرادی، مهناز           ۰۷9۷           فرشته جهدی           مامایی 

حاد و واکنشهای استرس پس از سانحه در 

          ودزنان مبتال به سقط خود به خ

1۱4 ۱79 

بررسی مقایسه ای ورزش آیروبیک و ورزش            اشرف زاده، ژاله           ۰۷9۷  ---          مامایی 

پیالتس بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر 

ساکن خوابگاه های علوم پزشکی دانشگاه 

          تهران

1۱7 ۱1۱ 

ماندانا میر محمد            مامایی 

          ئی علی

مقایسه تاثیر رایحه بهار نارنج و مریم گلی بر            شریفی پور، فروزان           ۰۷9۷ 

          درد و اضطراب پس از سزارین

1۱1 ۱1۰ 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

ریک بر شدت بررسی تاثیر قرص خوراکی وال           غریب، مریم           ۰۷9۷           لیال نیسانی سامانی           مامایی 

اضطراب و درد در زنان تحت 

          هیستروسالپنگوگرافی

1۱9 ۱1۱ 

بررسی تاثیر رایحه درمانی بر کیفیت خواب            کشاورز افشار، مهناز           ۰۷9۷           زهرا بهبودی مقدم           مامایی 

          زنان در دوره پس از زایمان

1۷۰ ۱1۷ 

ماندانا میر محمد            مامایی 

          علی ئی

بررسی تاثیر گل راعی بر شدت دردپرینه و            وکیل قاهانی، فرزانه           ۰۷9۷ 

          التیام اپی زیاتومی

1۷1 ۱14 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

ایسه ای آگاهی و نگرش زوجین بررسی مق           زندی، افسانه           ۰۷9۷ 

          نابارور در مورد رحم جایگزین

14۷ ۱17 

بررسی ارتباط برخی از عوامل شغلی با کیفیت            حاجتی، فاطمه           ۰۷9۷           طاهره میر موالیی           مامایی 

زندگی ماماهای شاغل در زایشگاه 

علوم پزشکی  بیمارستانهای تحت نظر دانشگاه

                    ۰۷9۷ تهران، سال

14۳ ۱11 

مقایسه تاثیر آرام سازی پیشرونده عضالنی و            ور، سارا داراب پ           ۰۷94           معصومه خیرخواه           مامایی 

ماساژسوئدی بر اختالف خلقی و درد بیماران 

          اپیمبتال به سرطان پستان تحت رادیوتر

174 ۱1۳ 

 ۱11 177          تبیین عملکرد خدمات مامایی قانونی           عظیمی، خدیجه           ۰۷9۷           زیبا تقی زاده           ماماسس 

ترس، اضطراب،و افسردگی بررسی ارتباط اس           چترنور، ناهید           ۰۷94           لیال نیسانی سامانی           مامایی 

در سه ماهه سوم بارداری با پیامدهای زایمانی 

در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان 

حضرت فاطمه شهرستان میاندوآب در 

                    ۰۷9۱ سال

171 ۱19 

شهناز گلیان            مامایی 

          تهرانی

مقایسه تاثیر اسانس رازیانه و مفنامیک اسید            سلطانی مقدم، اشرف           ۰۷94 

          بر پس دردهای بعد از زایمان

11۱ ۱۳۱ 

مقایسه خودپنداره و خود گسستگی در سه            رئیسی، مرضیه           ۰۷94           زیبا تقی زاده           مامایی 

گروه زنان دریافت کننده و اهدا کننده تخمک 

راجعه کننده به پژوهشکده رویان و زنان م

بارور مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ـ 

          درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

111 ۱۳۰ 

منصوره جمشیدی            مامایی 

          منش

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل باور            ایلکا، فریبا           ۰۷94 

خودکارآمدی زنان معتاد در  بهداشتی بر

          پیشگیری از رفتارهای پرخطر

11۳ ۱۳۱ 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

بررسی مقایسه ای افسردگی، عملکرد جنسی   رامه، سمیرا          ۰۷94           مینو پاک گوهر           مامایی 

و رضایت زناشویی در زنان یائسه مبتال و غیر 

          مبتال به بی اختیاری ادراری

11۱ ۱۳۷ 

بررسی تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر رایانه بر   افشارنیا، الهه          ۰۷94           مینو پاک گوهر           مامایی 

          کیفیت زندگی و شدت عالئم مردان آندروپوز

114 ۱۳4 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

سی تاثیر مهارت حل مسئله بر توانمندی برر  خاکپور، حمیده          ۰۷94 

          روانشناختی ماماها

11۳ ۱۳7 

بررسی تاثیر ورزش پیالتس بر افسردگی و   عزتی، آزاده          ۰۷94           مریم کشاورز           مامایی 

          اضطراب دختران دبیرستانی

111 ۱۳1 

مقایسه تاثیر رایحه نعناع با اسطوخدوس بر   امزاجردی، اعظم          ۰۷94           مریم کشاورز           مامایی 

          تهوع، استفراغ و اضطراب زنان باردار

119 ۱۳۳ 

بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل مراقبت   اصغری، معصومه          ۰۷94           مریم کشاورز           مامایی 

فیت خواب زنان پیگیر بر کیفیت زندگی و کی

          پس از زایمان

19۱ ۱۳1 

بررسی تاثیر مهارت حل مسئله بر ارتباط بین   محسنی، حمیده          ۰۷94           مریم مدرس           مامایی 

فردی ماماهای شاغل در بیمارستان های شهر 

          ۰۷9۷کرمان در سال 

9۱1 ۱۳9 

بررسی تاثیر مصرف خوراکی شربت عسل و  ، لیالفتحی 1394 سیمین تعاونی مامایی

شربت خرما بر شدت درد و طول فاز فعال 

 لیبر زنان نخست زا

9۱9 ۱1۱ 

بررسی مقایسه ای تاثیر سیاه دانه و   ستوده مریدانی، آمنه          ۰۷94           طاهره میرموالیی           مامایی 

ویتاگنوس بر شدت ماستالژی در دوران 

          ریبارو

9۰۱ ۱1۰ 

بررسی تاثیر بابونه و علف چای بر گرگرفتگی   ---          ۰۷9۷           معصومه خیرخواه           مامایی 

          و اختالل خواب دوران یائسگی

9۰۷ ۱1۱ 

سترس بر بررسی تاثیر آموزش مدیریت ا  ---          ۰۷94           مینو پاک گوهر           مامایی 

استرس شغلی ماماهای شاغل در واحدهای 

          زنان

9۰1 ۱1۷ 

بررسی مقایسه ای مهارت های مدیریتی   ---          ۰۷94           مینو پاک گوهر           مامایی 

مدیران خدمات مامایی از دیدگاه خود مدیران 

و ماماهای شاغل در مراکزبهداشتی و درمانی و 

          ۰۷9۷ی شهرستان رشت، سال بیمارستان ها

9۰۳ ۱14 

 ۱17 9۱۱          بر شدت عالئم دیمنوره اولیه Dتاثیر ویتامین   ---          ۰۷94           مریم کشاورز           مامایی 



 

 لیست عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی
 

 

تعیین تاثیر مشاهده منظرگاه طبیعت،   ---          ۰۷94           سیمین تعاونی           مامایی 

منظرگاه همراه با آوای طبیعت بر درد و 

          اضطراب مرحله اول زایمان مادران نخست زا

9۱7 ۱11 

تاثیر آموزش مبتنی بر مدل باور بهداشتی بر   ---          ۰۷94           زهره خاکبازان           مامایی 

پیشگیری از بیماری های مقاربتی در زنان 

          تحت تجاوز جنسی

9۷1 ۱1۳ 

سیده فاطمه واثق            مامایی 

          رحیم پرور

تصویری( بر  -بررسی تاثیر آموزش )صوتی  ---          ۰۷94 

نگرش و خودکارآمدی نسبت به ازدواج در 

          مبتالیان به دیابت نوع یک

9۷۳ ۱11 

بررسی مقایسه ای تجربه تولد با و بدون   ---          ۰۷94           زیبا تقی زاده           مامایی 

دریافت بی دردی نخاعی در زنان نخست زای 

مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان 

منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

          همدان

94۰ ۱19 

فاطمه رحیمی            مامایی 

          کیان

مبتنی بر مدل مراقبت  بررسی تاثیر آموزش  ---          ۰۷94 

          پیگیر بر کیفیت زندگی زنان نابارور

94۳ ۱9۱ 

مقایسه تاثیر کپسول خوارکی شبدر قرمز و   ---          ۰۷94           سیمین تعاونی           مامایی 

          گل ساعتی بر اختالل خواب زنان یائسه

941 ۱9۰ 

بررسی تاثیر کپسول خوراکی سنبل الطیب   ---          ۰۷94           سیمین تعاونی           مامایی 

بادر نجبویه  و توام سنبل الطیب و بادر 

          نجبویه بر نشانه های یائسگی زنان

949 ۱9۱ 

 -مامایی 

          جامعه نگر

سیده طاهره  

          میرموالیی

مدل اعتقاد  بررسی تأثیر آموزش بر اساس  ---          ۰۷94 

بهداشتی بر رفتار پیشگیری کننده از عفونت 

          ۰۷94واژینال در زنان باردار، سال 

914 ۱9۷ 

سارا ، بیکدلو ۰۷94 گرانمایه، مهرناز مامایی  و ناشتا خون قند بر آرامی تن تأثیر بررسی 

 بارداری دیابت به مبتال زنان خون فشار

911 ۱94 

رحیمی کیان،  مامایی

 فاطمه

 ،  جمعه دیزاوندی ۰۷94

 محترم

 رضایت با ماماها هیجانی هوش ارتباط بررسی

 های بخش در مامایی های مراقبت از مادران

 شمالی خراسان های بیمارستان زایمان

9۳۷ ۱97 

میرمحمد علی ئی،  مامایی

 ماندانا

 حمایت از درک نفس، عزت وضعیت بررسی فرخی، نگارنده ۰۷97

 زنان در افسردگی اب آن ارتباط و اجتماعی

HIV مثبت 

9۳7 ۱91 


